ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 6710/28.05.2014

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 28 Mai 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr.196 din 22.05.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Ştefan Ion, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Călăraşi, care arată :
În conformitate cu prevederile art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, pentru astăzi a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară.
La lucrările şedinţei au participat 29 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absent
motivat Filipescu Răducu George.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
- doamna Nicolae Tudora – director D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Ştefan Ion:
Buna ziua dragi colegi, suntem prezenţi 29 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere
al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Înainte de a da curs ordinii de zi, v-aş ruga să ţinem un moment de reculegere pentru domnul
Filipescu Fotin, tatăl domnului Preşedinte.
(Domnii consilieri ţin un moment de reculegere)
Domnul Ştefan Ion:
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.04.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi, propun ca proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice a obiectivului de investiţie « Dezvoltare Infrastructură pentru Asistenţă Socială –
Cămin de bătrâni » Faza – Studiu de Fezabilitate, să fie retras şi reintrodus într-o şedinţă viitoare după
ce va fi analizat mai amănunţit de executivul Consiliului Judeţean.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Deci, ordinea de zi cu modificarea menţionată mai sus va fi următoarea :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pentru
anul 2013
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 4/2014
privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 1.500 mii lei din
excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare, în anul curent
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5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, aflat în domeniul public al
judeţului Călăraşi, Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Călăraşi
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la programul “Anul
participării şi responsabilizării cetăţenilor” prin proiectul “Legalizarea zonelor de locuire a comunităţilor
de etnie rromă din comunele Mânăstirea şi Săruleşti – un drept şi o responsabilitate pentru fiecare
cetăţean”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la programul “ Anul
participării şi responsabilizării cetăţenilor” prin proiectul “Legalizarea zonelor de locuire a comunităţilor
de etnie rromă din comunele Dor Mărunt şi Dragalina – un drept şi o responsabilitate pentru fiecare
cetăţean”
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora
9. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi
12. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Ştefan Ion:
De asemenea, v-aş ruga să-mi permiteţi să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri,
având în vedere că dumneavoastră le-aţi analizat deja în şedinţele de comisii, iar acolo unde sunt
amendamente sau discuţii, le vom dezbate şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi
pentru anul 2013
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul
2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 4/2014
privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 1.500 mii lei din
excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare, în anul curent
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind darea în administrare a unui imobil, aflat în domeniul public
al judeţului Călăraşi, Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la programul “Anul
participării şi responsabilizării cetăţenilor” prin proiectul “Legalizarea zonelor de locuire a
comunităţilor de etnie rromă din comunele Mânăstirea şi Săruleşti – un drept şi o responsabilitate
pentru fiecare cetăţean”
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu : 24 voturi « pentru » şi 5 « abţineri » : Muşat Emil,
Petcu Victor, Enciu Eugen Marian, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la programul “ Anul
participării şi responsabilizării cetăţenilor” prin proiectul “Legalizarea zonelor de locuire a
comunităţilor de etnie rromă din comunele Dor Mărunt şi Dragalina – un drept şi o responsabilitate
pentru fiecare cetăţean”
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu : 24 voturi « pentru » şi 5 « abţineri » : Muşat Emil,
Petcu Victor, Enciu Eugen Marian, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan.
Domnul Rogoz Nicolae :
Domnule preşedinte de şedinţă, vă rog să-mi daţi voie să fac o mică observaţie legată de cele
două proiecte de mai sus. Aceste localităţi se confruntă de-a lungul anilor cu nişte situaţii
extraordinar de delicate. Există sute de familii care nu au domiciliu în aceste localităţi, le cerem să
se integreze iar consiliile locale ani de zile nu au făcut mai nimic. De aici apare în aceste situaţii
încălcarea ordinii publice. Am fost în nenumărate acţiuni acolo şi în permanenţă ne loveam de
aceeaşi situaţie. Acestor comunităţi nu li se pot face contracte de furnizare a energiei electrice, nu
li se asigură şi lor un islaz, ştiut fiind faptul că toţi aceşti locuitori de etnie sunt posesori de cai,
catâri ş.a.m.d. Le-am interzis să mai facă deplasări în judeţ şi în ţară, în schimb nu ne-am luat
măsuri din timp. Au trecut 23-24 de ani de la aplicarea Legii Fondului Funciar şi această măsură
nu a fost aplicată. În sfârşit a venit pe masa noastră acest program, noi trebuie să-i sprijinim, mă
refer la consiliile locale şi cred că trebuie rezolvat cât mai urgent. În unele localităţi chiar există un
conflict mocnit între comunitatea rromă şi români.
Vă mulţumesc pentru că m-aţi ascultat. A trebuit să intervin, deoarece au fost câţiva colegi
care au avut oarece rezerve cu privire la aceste două proiecte şi s-au abţinut în ceea ce priveşte
votarea.
Domnul Ştefan Ion:
Mulţumim domnule consilier, sper că s-a înţeles de toată lumea. Să continuăm cu celelalte
proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei
acestora
Nu sunt amendamente.
Domnul Ştefan Ion:
Domnul secretar să ne dea câteva explicaţii.
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Domnul Tudone Dumitru:
Urmare numirii a unei alte persoane în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi, conform
legislaţiei care reglementează organizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, subprefectul face
parte de drept din cadrul acestei autorităţi şi, drept urmare, se impune înlocuirea cu persoana nou
numită.
Domnul Ştefan Ion:
Mulţumim domnule secretar. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Ştefan Ion:
Acestea fiind spuse, declar închise lucrările şedinţei noastre de astăzi şi vă mulţumesc pentru
participare.

VICEPREŞEDINTE,
ing. Ion ŞTEFAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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